
 

 صورتجلسه پزشکان درمانگر سوء مصرف مواد کاشان

 

12/4/39شنبه : زمان  

 مکان : سالن مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی

اتی از کالم ا... مجید آغاز گردید و در ادامه پس از بحث و بررسی میان اعضاء شرکت کننده جلسه با تالوت آی

 موارد زیر مصوب شد: 

را تهیه جهت شربت متادون  Child proofمقرر گردید در صورتیکه مرکزی تا کنون ظروف مخصوص  -1

نکرده است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به تهیه ظروف فوق از طریق آدرس ذکر شده در سایت معاونت درمان 

 اقدام نماید.

سابقه زندان یا اعتیاد تزریقی به  ،مثبت یا دارای سابقه خالکوبی  HIVمقرر گردید در صورتیکه بیمار  -2

در صورت همکاری بیمار جهت دریافت خدمات رایگان به مرکز مشاوره بیماریهای  ،مرکزی مراجعه کند

 هدایتی معرفی گردد.دکتر رفتاری گالبچی نزد آقای 

پیشگیری و درمان ( به دفتر آخر ماههای زوجماه ) 2مقرر گردید گزارش ریز عملکرد روانشناسان مراکز هر  -3

 سوء مصرف مواد دانشگاه ارسال گردد.

از دوره های مربوط به سوء ساله  0در یک دوره  امتیاز بازآموزی 05با توجه به نیاز پزشکان به کسب  -4

ایدز و هپاتیت توصیه گردید کلیه پزشکان در کنفرانس های ادواری مربوط به سوء  ،روانپزشکی  ،مصرف مواد 

 ی امتیاز بازآموزی شرکت نمایند.مصرف مواد دارا

ماهه بطور دقیق تنظیم و به دفتر پیشگیری و درمان  3مقرر گردید آمار سه ماهه مراکز قبل از پایان دوره های  -0

 سوء مصرف مواد دانشگاه ارسال گردد.

نپزشکی جهت ویزیت روامقرر گردید تمام بیماران در طول دوره درمان به روانپزشک طرف قرارداد مرکز  -6

 ارجاع گردد و در صورتیکه بیمار در این مورد همکاری نداشت مورد در پرونده بیمار ثبت گردد.



 

درمان سوء مصرف مواد کاشان و آران و بیدگل همراه با شماره های مراکز مقرر گردید لیست کلیه پزشکان  -7

 تماس جهت هماهنگی بیشتر در اختیار کلیه پزشکان قرار گیرد.

از طریق دفتر  CBC diffدید آخرین دستورالعمل مربوط به نحوه انجام آزمایشات کبدی و مقرر گر -8

 پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد دانشگاه استعالم و در اسرع وقت در اختیار مرکز قرارگیرد.

 ،مواد کاشان در مورد درمان سوء مصرف با توجه به درج مطالب غیر واقع و توهین آمیز در روزنامه آرمان  -9

مقرر گردید موضوع درج جوابیه مطلب فوق در روزنامه مذکور توسط دفتر پیشگیری و درمان سوء مصرف 

 مواد دانشگاه پیگیری شود.

پیشنهاد گردید با توجه به دخالت های افراد فاقد علم و غیر کارشناس در امر درمان سوء مصرف مواد در  -15

در اسرع وقت از طرف دفتر پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد  ،شهرستان های کاشان و آران و بیدگل 

مطالعات اعتیاد و مسئول دفتر پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد  دانشگاه تیمی علمی شامل مدیر گروه

جهت برگزاری جلسات با مسئولین و کارشناسان ارگانهای زیربط و دادگستری و روانپزشکان مربوط دانشگاه 

و بیدگل تشکیل شود و ضمن برگزاری جلسات توجیهی با این افراد از کارشکنی و  های کاشان و آران

 جوسازی بیشتر علیه مراکز درمان سوء مصرف مواد جلوگیری بعمل آید.

اقدامات امنیتی الزم در مراکز  وضمن مرور مجدد کلیه ضوابط مربوط به مراکز درمان سوء مصرف مواد  -11

 گردید. تاکیدن مراکز بر رعایت کلیه ضوابط و قوانی


